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Samenvatting

In theorieën over dynamische fysische systemen komt men twee modellen van tijd tegen:
continue tijd (in differentiaalvergelijkingen) en discrete tijd (voorstellende afzonderlijke
fysische gebeurtenissen zoals botsingen). Gewoonlijk worden deze twee modellen van tijd
strikt gescheiden gebruikt. In dit artikel ontwikkelen we een theorie over de samenhang van
continue en discrete tijd. In het bijzonder laten we zien hoe het mogelijk is differentiaaldynamica te verkrijgen zonder het differentiaalbegrip te kennen. We schetsen een toepassing
van deze theorie in de kernfysica.
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1 Tijd in fysische systemen
Er zijn vele manieren om tijd te modelleren. Deze kan men onderbrengen in twee
groepen: de punt-ontologie en de periode-ontologie van tijd (Van Benthem, 1991). In
de natuurwetenschap is de eerste dominant, in de artificiële intelligentie de laatste. In
het deelgebied van de AI dat bekend staat als Kwalitatief Redeneren, en dat betrekking
heeft op fysische systemen, zie bij voorbeeld (Kuipers, 1986), is daarentegen de puntontologie het meest populair. Deze is ook het uitgangspunt van dit artikel.
Binnen de punt-ontologie zelf bestaat weer een grote variëteit. De belangrijkste (maar
niet de enige) tijdmodellen zijn continue tijd, gerepresenteerd door de reële getallen,
en discrete tijd, gerepresenteerd door de gehele getallen. Het standaardmodel in de
theoretische fysica is continue tijd, getuige het alomtegenwoordige gebruik van differentiaalvergelijkingen om de dynamica van fysische systemen te modelleren. Discrete
tijd is het meer voor de hand liggende model in computationele benaderingen, zoals
numerieke en kwalitatieve simulatie van fysische systemen: Eerst was de toestand
van het systeem zus en zo, vervolgens gebeurde er dit en dat, daarna ... , etc. In het
algemeen gebruikt men discrete en continue tijd als gescheiden modellen bij het
onderzoeken van de dynamica van fysische systemen.
Er zijn echter verschillende redenen om juist geïnteresseerd te zijn in de onderlinge
relaties tussen discrete en continue tijd.
1. Fysisch: Dynamica wordt in de fysica meestal gemodelleerd met differentiaalvergelijkingen, dus in termen van continue tijd. Dat gebeurt soms ook waar een
discreet tijdsbeeld natuurlijker is, namelijk wanneer de dynamica van een systeem het
gevolg is van discrete gebeurtenissen. Een eenvoudig voorbeeld is een blok radioactief
materiaal. Leerboeken komen dan op de proppen met een simpele differentiaalvergelijking op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het verval exponentieel
verloopt in de tijd. Conceptueel is een discrete modellering echter logischer: het
vervallen van een atoomkern is immers een discrete gebeurtenis, die bovendien niet
door een infinitesimaal klein tijdsinterval is gescheiden van andere (getuige bij voor111
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beeld de halfwaardetijd van plutonium!). De vraag rijst dan of discrete en continue
modellen hetzelfde zijn, dat wil zeggen of ze leiden tot dezelfde fysische voorspellingen (Akkermans en Betak, 1989).
2. Computationeel: Voor een computer is het hanteren van een discreet tijdsbegrip het
handigst, omdat de computer nu eenmaal een discrete machine is. Dat leidt tot allerlei
specifieke complicaties waar computersimulatie van continue veranderingen in het
geding is, zoals bij systemen die worden weergegeven door differentiaalvergelijkingen.
3. Vanuit AI-oogpunt: Het is een streven in het vakgebied Kwalitatief Redeneren om
het common sense redeneren van mensen over fysische systemen beter in kaart te
brengen. Dit wordt wel de naieve fysica genoemd, dit ter onderscheiding van de
formele, fysische wetenschap. Vanuit dit perspectief is een interessante vraag of je de
dynamica die voortvloeit uit differentiaalvergelijkingen kunt genereren zonder
differentiaalvergelijkingen te gebruiken. Het differentiaalbegrip heeft namelijk een
niet zeer common sense karakter, zoals iedereen die wiskunde heeft gegeven op de
middelbare school kan getuigen.
Deze laatste vraag staat centraal in dit artikel. En het globale antwoord is echt Nederlands: fa, mits als het gaat over lineaire systemen, Nee, tenzij in het geval van nietlineaire systemen. We zullen hier echter alleen het lineaire geval bespreken.

2 Differentiële dynamica zonder differentiaalvergelijkingen?
Continue of differentiële dynamica is de dynamica van fysische processen die kan
worden gemodelleerd met behulp van differentiaalvergelijkingen, met als formele
vorm :
d
-Xi(t) = fi(xl(t), ... ,Xj(t), ... ,Xn(t)) i = 1, ... ,n
(1)
dt
Hierbij is t de bekende continue tijdparameter. Verder stellen de x'en reële fysische
variabelen voor. In dit artikel beperken we ons tot functies f die lineair zijn in hun
argumenten x. Er is geen beperking ten aanzien van de orde of dimensie van de
differentiaalvergelijking (1).
Discrete dynamica kent een discrete tijdparameter S (voor stap). Deze dynamica wordt
weergegeven met zogenaamde differentievergelijkingen of geïtereerde afbeeldingen.
Deze zijn het gemakkelijkst voor te stellen door in plaats van een differentiaalquotient:

~X(t) = lim x(t+'t)-x(t)
dt
't ~ 0
't
over te gaan op een eindig verschil tussen twee opeenvolgende discrete tijdstippen:
AX(S) = X(S + 1) - X(S)
We laten dus als het ware het limietproces vallen. In plaats van een differentiaalvergelijking krijgen we dan een differentievergelijking:
A

-Xi(S) =fi(Xl(S), ... ,Xi(S), ... ,Xn(S»
't
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i =1, ... ,n
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Het is wellicht interessant te vermelden dat dit de manier is waarop Leibniz (1684) het
differentiaalbegrip oorspronkelijk introduceert. Hij presenteert het als een eindige
verandering, zij het dat deze beantwoordt aan speciale rekenregels, welke hij overigens noch wiskundig fundeert noch conceptueel toelicht (maar ze werken wel). We
kunnen deze differentievergelijking herschrijven in de vorm van een zogeheten
geïtereerde afbeelding:
X(S + 1) = X(S) + 1:fi(Xl(S), ... ,Xi(S), ... ,Xn(S»

i =1, ... ,n

(3)

Deze vorm is erg populair in de theorie van chaos. Vergelijking (3) is equivalent aan
vergelijking (2). We zien dat we de situatie in het volgende discrete tijdstip kunnen
voorspellen met behulp van een enkele, simpele iteratie op grond van de huidige
situatie. Continue dynamica is, blijkens vergelijking (1), computationeel veel complexer: continue tijd moet eerst gekwantiseerd worden tot discrete tijd voordat de
simulatie kan aanvangen. Een discrete kijk op een fysisch proces is dus simpeler dan
een continu perspectief, en de vraag is dus of we de dynamica die voorgesteld wordt
door vergelijking (1) ook kunnen verkrijgen zonder gebruik te maken van differentiaalvergelijkingen.

3 De kwantisering van tijd
We komen zo op wat Shoham (1988) het extended prediction probleem noemt.
Volgens hem zijn in de gewone fysica voorspellingen over langere perioden moeilijk
te maken, omdat deze zich baseert op differentiaalvergelijkingen. Immers, op grond
van een differentiaalvergelijking kun je maar een hele kleine (in feite: infinitesimaal
kleine) tijdstap vooruit kijken, en dit moet je heel vaak (in feite: oneindig vaak)
herhalen om tot een voorspelling over een langere periode te geraken. Dit is
inderdaad een niet-triviaal probleem, maar is de situatie nu werkelijk zo ernstig? Ik
zal hieronder laten zien dat (en onder welke omstandigheden) je precies dezelfde
dynamica als in vergelijking (1) kunt krijgen, zonder begrippen als infinitesimalen of
differentialen te kennen.
Daartoe moeten we kijken naar de verschillende relaties die mogelijk zijn tussen
continue en discrete tijd. Normaliter wordt in computersimulatie continue tijd
gekwantiseerd door uit de reële tijdas discrete tijdpunten 5 met vaste tussenpozen te
selecteren vanaf het begintijdstip. Dit gefixeerde tijdsinterval wordt dan stapgrootte
genoemd. Formeel houdt dat in dat we aannemen: X(S) = x(t=S1:). De discrete gebeurtenissen vinden dus plaats op vaste continue tijdstippen, met bovendien telkens
eenzelfde pauze tussen die gebeurtenissen.
Er zijn evenwel nog heel andere mogelijkheden om discrete gebeurtenissen in te
bedden in continue tijd. De bovengenoemde convèntionele aanpak doet dat deterministisch. We kunnen echter ook als aanname hanteren dat het optreden van
discrete gebeurtenissen in de tijd door het toeval wordt bepaald. In het eerder
genoemde voorbeeld van het verval van een blok radioactief materiaal is dat een voor
de hand liggende veronderstelling: de verschillende atoomkernen vervallen op
willekeurige tijdstippen die niet equidistant in de tijd verspreid liggen (luister maar
naar een Geigerteller).
Meer formeel gesproken, we kunnen de waarschijnlijkheid P(t,S) introduceren dat op
een continu tijdstip t precies 5 discrete gebeurtenissen of stappen hebben plaatsgevonden. Deze waarschijnlijkheid geeft formeel weer op welke wijze continue tijd
113
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gekwantiseerd wordt. De relatie tussen de fysische variabelen in continue, respectievelijk discrete tijd is dan gegeven door:
x(t) = LP(t,S)X(S)

(4)

5=0

Let wel, hier beschrijven de variabelen x en X een en hetzelfde fysische proces; de
eerste echter beschrijft veranderingen in continue termen, terwijl de tweede de dynamica beschrijft als sprongsgewijze, discrete veranderingen in het fysische systeem.
Voor de genoemde waarschijnlijkheid P(t,S) zijn legio mogelijkheden te verzinnen.
Zelfs het boven geschetste deterministische geval in de standaardsimulatie van gebeurtenissen met gefixeerde tussenpozen kan in termen van vergelijking (4) worden
geformuleerd. Voor de liefhebber: in dit geval wordt P(t,S) gegeven door een lineaire
combinatie van Heaviside stapfuncties (de kansdichtheid voor het optreden van
discrete gebeurtenissen is een Dirac delta-functie). Als een interessante andere mogelijkheid veronderstellen we dat de gebeurtenissen op willekeurige tijdstippen plaatsvinden, en wel geheel onafhankelijk van elkaar. Het is bekend dat het optreden van
niet-gecorreleerde gebeurtenissen wordt weergegeven door een zogeheten Poissonverdeling:
Pp(t,S)=

;!(~)Sexp(-~)

(5)

In dit geval vinden gebeurtenissen plaats met variabele, door het toeval bepaalde,
tussenpozen. De parameter 't is daarbij de gemiddelde pauze tussen twee gebeurtenissen. Vergelijking (5) is een intuïtief model voor het al eerder aangehaalde voorbeeld
van het vervallen van radioactief materiaal. Atoomkernen vervallen op door het
toeval bepaalde tijdstippen, en zij doen dat volledig onafhankelijk van elkaar (in het
genoemde deterministische geval zouden ze als het ware netjes op elkaar moeten
wachten voordat ze mogen vervallen, maar in de praktijk doen ze dat niet). Wel is er
een karakteristieke gemiddelde tijd tussen twee vervalsgebeurtenissen, direct gerelateerd aan de halfwaardetijd van het betreffende materiaal.

4 Een discrete kijk op het extended prediction probleem
We beschikken nu over de ingrediënten om een stelling te bewijzen die het verband
weergeeft tussen discrete en differentiële dynamica in fysische systemen.
Stelling
Laat X(S) een discrete beschrijving zijn van een dynamisch fysisch proces, corresponderend
met vergelijking (2) of (3). Laat x(t) de bijbehorende continue beschrijving zijn van
ditzelfde proces, waarbij x(t) wordt gegeven door vergelijkingen (4) en (5). Dus x(t)
wordt verkregen uit X(S) door middel van onafhankelijke stochastische gebeurtenissen. Dan
geldt dat x(t) voor alle tijdstippen t ook voldoet aan differentiaalvergelijking (1).
Bewijs
Het bewijs kan worden geleverd door vergelijking (5) in te vullen in vergelijking (4), en
vervolgens te differentieren naar de tijd. Met een handige herschikking van de termen met
betrekking tot S en gebruikmaking van het feit dat vergelijking (2) geldt, volgt de stelling
rechtstreeks. QED.

Hiermee zijn we bij het kernpunt van dit artikel aangeland. Bovenstaande stelling
houdt namelijk in dat er twee manieren zijn om differentiële dynamica te genereren:
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1.

2.

Door het postuleren van een differentiaalvergelijking (1) voor het gedrag van
een dynamisch fysisch systeem.
Door ditzelfde systeem discreet te beschrijven met een geïtereerde afbeelding (3),
en vervolgens de discrete gebeurtenissen in te bedden in continue tijd conform
het onafhankelijke toevalsproces (5).

Beide leiden tot een identieke dynamica van het systeem, en wel voor alle tijdstippen.
Dit is een sterke uitspraak, want het betekent dat de twee genoemde benaderingen
fysisch ononderscheidbaar zijn: voor elke fysische grootheid is de voorspelling in
beide gevallen hetzelfde voor alle tijdstippen t. Populair kunnen we zeggen dat
differentiaalvergelijkingen hetzelfde zijn als discrete dynamica plus door het toeval
bepaalde, onafhankelijke gebeurtenissen.
Vanuit het oogpunt van Kwalitatief Redeneren is dit resultaat interessant, omdat het
laat zien hoe we differentiële dynamica kunnen hebben zonder het differentiaalbegrip
te kennen: namelijk via aanpak 2. Dit geeft ook een nieuwe kijk op het extended
prediction probleem. Als we aanpak 1 volgen moeten we inderdaad in principe oneindig vaak infinitesimaal kleine tijdstapjes doen om tot een voorspelling te komen
(overigens zijn hiervoor heel goede oplossingen in de conventionele simulatie). In
aanpak 2 is het idee van infinitesimale tijdstapjes en differentiaalquotienten geheel
onbekend: je verricht een (eenvoudige) discrete simulatie, en vervolgens beeld je de
resultaten op stochastische wijze af op de continue tijd. Alle veranderingen in het
fysische systeem zijn hier dus eindig van karakter. Er zijn diverse aardige algoritmen
hiervoor te bedenken.
Als illustratie nemen we weer het blok radioactieve materiaal. Een intuïtief model in
discrete tijd voor het nucleaire vervalsproces is dat (i) in een gegeven eindige periode
gemiddeld een constante fractie van de atoomkernen vervalt; en dat (ii) de individuele vervalsgebeurtenissen onafhankelijk van elkaar zijn. Hieruit vloeit voort dat
vergelijkingen (2) en (5) gelden. Een analyse met behulp van vergelijking (4) laat snel
zien dat in continue tijd het vervalsproces (gemiddeld!) exponentieel verloopt. Dit
resultaat hebben we dus verkregen zonder gebruik te maken van differentiaalvergelijkingen. Uiteraard is dit een simplistisch voorbeeld. In de kernfysische literatuur
zijn echter andere, realistischer voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld in zogenaamde
meerstaps-kernreacties en bij inelastische botsingen tussen zware ionen. Hier komt
het voor dat men tegelijkertijd zowel discrete als continue modellen aantreft voor
hetzelfde proces. Discrete modellen liggen namelijk voor de hand omdat de dynamica
wordt gedreven door opeenvolgende botsingen tussen kerndeeltjes, terwijl continue
modellen voorkomen bij de studie van de quantum-mechanische grondslagen van
deze processen (de Schrödinger-vergelijking is gesteld in termen van continue tijd).
Dit heeft in de wetenschappelijke literatuur inderdaad geleid tot discussies of discrete
dan wel continue modellen beter of anders zijn. Het gelijktijdig gebruik van verschillende punt-ontologieën van tijd voor hetzelfde proces treft men ook aan bij theorieën
van chemische reacties, zie voor referenties Akkermans en Betak (1989).

5 Besluit
In dit artikel zijn de hoofdlijnen geschetst van een theorie over de samenhang van
discrete en continue (punt-)tijd in fysische systemen. Vooral hebben we laten zien hoe
je continue dynamica kunt beschrijven zonder differentiaalvergelijkingen te gebruiken. De hier geschetste theorie laat zich in verschillende richtingen uitbreiden. Ik zal
enkele punten aanduiden, zonder in technisch detail te treden; zie hiervoor Akker115
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mans (1992). Een uitgebreidere versie zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Intelligent Systems Engineering.
Een eerste vraag is hoe de zaak ligt als er geen sprake is van onafhankelijke discrete
gebeurtenissen, dat wil zeggen als de kansverdeling een andere is dan de Poisson-verdeling. Deze situatie is echter niet gekoppeld aan gewone differentiaalvergelijkingen,
doch aan een bepaalde klasse van integro-differentiaalvergelijkingen (zogenaamde
infinite-delay equations, vergelijkingen met een geheugen). Dit heeft een belangwekkende consequentie voor Kwalitatief Redeneren. Het blijkt namelijk dat kwalitatieve
abstracties aldaar gebruikt (door Kuipers (1986) kwalitatieve differentiaalvergelijkingen genoemd) geen onderscheid kunnen maken tussen gewone en infinite-delay
differentiaalvergelijkingen. Kwalitatief gesproken vertonen deze systemen dus
allemaal hetzelfde gedrag, hoewel ze er wiskundig totaal verschillend uitzien.
Een tweede vraag die rijst, is hoe het zit met kwalitatieve simulatie van discrete
dynamische systemen. Immers, het welbekende QSIM-algoritme van Kuipers (1986)
maakt wezenlijk gebruik van de begrippen van continuiteit en differentieerbaarheid,
noties die in discrete systemen niet bestaan. Hier blijkt dat QSIM en verwante
algoritmen voor kwalitatieve simulatie ook opgeld doen voor discrete systemen, zij
het dat hier en daar een technisch gecompliceerde herformulering nodig is. Iets dergelijks geldt ook voor het causaliteitsbegrip in fysische systemen (Top en Akkermans,
1991). Hetzelfde causaliteitsbegrip is, na enige herformulering, zowel fysisch als
computationeel hanteerbaar in continue en discrete systemen.
Tenslotte: een belangrijke beperking van het hier gepresenteerde werk is die tot
lineaire systemen. Hoe zit het dus met niet-lineaire systemen? De gedachte achter dit
artikel blijkt te kunnen worden gegeneraliseerd naar niet-lineaire en zelfs chaotische
systemen, maar de resultaten zijn zowel fysisch als computationeel duidelijk anders
dan in het lineaire geval. Wellicht kom ik daarop terug ter gelegenheid van NAIC '93.
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